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PARECER JURÍDICO INICIAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.0118.0830/SELIC-PMM 

 

 

 

 

 

 

DA: Procuradoria Jurídica de Melgaço/PA 

 

PARA: Gabinete do Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Educação 

 

 

 

 

Ilustríssimo. Sr. Prefeito, 

 

 

À apreciação desta Procuradoria Jurídica veio o Memorando de nº 002/2019-

DAE/SEMED-FME apresentado pelo Senhor Chefe da Divisão de Apoio ao Estudante, 

visando em apertada síntese a GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 

DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR (PRONAF) DAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019 

Em cumprimento ao despacho inicial do Ilustríssimo. Sr. Ordenador de despesas, 

o Responsável pelo Departamento de Contabilidade, o Sr. RAIMUNDO EDSON DE 

AMORIM SANTOS, informou a existência de previsão de Recursos Orçamentários, 

bem como a disponibilidade financeira e a compatibilidade com as demais peças 

orçamentárias, para fazer frente à despesa estimada em um valor máximo de R$ 

485.875,52 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos) 

Salvo melhor juízo e entendimento, acreditamos que a licitação dar-se-á sob a 

modalidade Inexigibilidade de Licitação por Chamada Pública por tratar-se de 

aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, consoante artigo 14 

da Lei Federal nº 11.947/2009, e Resolução nº 38/09 do FNDE/CD. 

O artigo 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 determina que, no mínimo, 30% (trinta 

por cento) do total dos recursos financeiros repassados por meio do Programa Nacional 
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de Alimentação Escolar- PNAE, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- 

FNDE deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas. Confira: 

 

“Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo 

FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) 

deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos 

da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas.  

§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada 

dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços 

sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, 

observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição 

Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de 

qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a 

matéria.  

§ 2º A observância do percentual previsto no caput será 

disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada quando presente 

uma das seguintes Circunstâncias:  

I - impossibilidade de emissão do documento fiscal 

correspondente;  

II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros 

alimentícios;  

III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.” 

  

 Outrossim, a Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE de nº 38/09, no item 

VI, disciplina a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural e, no art. 18, § 6°, estabelece que as aquisições de gêneros 

alimentícios para o PNAE pode ser realizada (I) por meio de licitação pública, nos termos 

da Lei 8.666/93, da Lei n°10.520/2002 e, ainda, (II) conforme o disposto no art. 14 da Lei 

11.947/2009 – “dispensa de licitação” para a “chamada pública de compra” (art. 21/24 da 

Resolução CD/FNDE nº 38/09). 

Frise-se que art. 19 da Lei federal nº 10.696, de 02 de julho de 2003, instituiu o 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA com a finalidade de incentivar a agricultura 

familiar; que o Decreto federal nº 6.447, de 07 de maio de 2008, regulamentou o art. 19 

da Lei federal nº 10.696/03; e que a Lei federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, 

criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em 

assegurar o direito humano à alimentação adequada. Por conseguinte, tais normas 

http://www.melgaco.pa.gov.br/


  
 
 
 

P á g i n a  | 3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Procuradoria Geral Municipal 

CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 
www.melgaco.pa.gov.br | pmm@melgaco.pa.gov.br 

MELGAÇO 
Procuradoria 

Geral Municipal 

também devem ser observadas, no que for pertinente. 

 No mais, a modalidade determinada pela Lei supramencionada, busca a melhor a 

aplicação dos princípios constitucionais previsto no caput do artigo 37 da CF/1988, pois, 

encontram-se aptas a produzirem seus devidos efeitos.  

É o parecer. 

Melgaço/PA, 28 de Janeiro de 2019 

 

 

 

 

MAURO CÉSAR LISBOA DOS SANTOS 

OAB/PA 4288 
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